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بررســی عوامــل کنترلکننــده کیفیــت مخزنــی
و معرفــی واحدهــای جریانــی ســازند فهلیــان در
یکــی از میادیــن نفتــی دشــت آبــادان ،جنــوب
غــرب ایــران
امیر کاظمی ،1محمدعلي صالحي ،*1حمیدرضاپاکزاد ،1جواد هنرمند 2و نواب خدایی

2

 -1گروه زمينشناسي ،دانشکده علوم ،دانشگاه اصفهان ،ایران
 -2واحد زمينشناسي ،پژوهشکده علوم زمین ،پردیس توسعه صنایع باالدستی نفت ،پژوهشگاه صنعت نفت ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت1398/08/14 :

تاريخ پذيرش1398/10/23 :

چكيده
ســازند فهلیــان (کرتاســه آغازیــن) از مخــازن مهــم نفتــی در بســیاری از میادیــن حوضــه زاگــرس بهویــژه فروافتادگــی دزفــول و
دشــت آبــادان محســوب میشــود .بــه منظــور بررســی ویژّگیهــای رخســارهای ،محیــط رســوبی و کیفیــت مخزنــی ایــن ســازند در
یــک چــاه از یکــی از میدانهــای واقــع در دشــت آبــادان ،نتایــج مطالعــات پتروگرافــی مقاطــع نــازک میکروســکوپی ،آنالیــز معمــول
مغــزه (تخلخــل -تراوایــی) و نمودارهــای پتروفیزیکــی تلفیــق شــده اســت .آنالیــز رخســارهای منجــر بــه شناســایی  9ریزرخســاره در
توالــی کربناتــه و  2پتروفاســیس در بخــش کربناتــه -آواری توالــی مــورد مطالعــه گردیــد .ریزرخســارههای کربناتــه در زیرمحیطهــای
الگــون و شــول ،درحالیکــه پتروفاســیسهای مرتبــط بــا بخــش کربناتــه -آواری در زیــر محیــط پهنــه جــزر و مــدی تفســیر شــدهاند.
براســاس شــواهد بهدســت آمــده در ایــن مطالعــه و مقایســه بــا نتایــج مطالعــات گذشــته ،میتــوان پیشــنهاد نمــود کــه ســازند فهلیــان
در بخــش کمعمــق یــک ســکوی رمــپ کربناتــه همشــیب نهشــته شــده اســت .بررس ـیهای پتروگرافــی نشــان میدهــد کــه دیاژنــز
تأثیــر عمــدهای بهصــورت مثبــت و منفــی در ســازند فهلیــان داشــته و بهمیــزان عمــدهای توزیــع سیســتم منافــذ را کنتــرل نمــوده
اســت .روش پتروفیزیکــی لورنــز اصالحشــده بــر مبنــای چینهنــگاری جهــت تعییــن واحدهــای جریانــی اســتفاده گردیــد .نتایــج نشــان
داد کــه ایــن روش بهخوبــی ارتبــاط رخســارهها و فرآیندهــای دیاژنــزی را بــا واحدهــای جریانــی مختلــف نشــان میدهــد و میتوانــد
بهطــور مؤثــر در واحدبنــدی مخــزن اســتفاده گــردد .براســاس روش لورنــز اصالحشــده 10 ،واحــد جریانــی شــامل  4واحــد مخزنــی
( 2واحــد ســرعت و  2واحــد معمولــی) 3 ،واحــد جریانــی آشــفته 2 ،واحــد جریانــی ســدی و  1واحــد جریانــی حــد واســط مخزنــی/
بافلــی شناســایی شــد.
كلمات كليدي :سازند فهلیان ،دشت آبادان ،رخسارهها ،واحد جریانی ،کیفیت مخزنی
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کــه بــه نــام واحدهــای جریانــی شــناخته میشــوند،

مقدمه

كشــف منابــع جديــد هيدروكربــوري در حوضــه رســوبي
دشــت آبــادان در طــی چنــد ســال گذشــته تاکنــون
بيانگــر ضــرورت انجــام مطالعــات جامعتــر زمينشناســي

در ايــن حوضــه رســوبي بــه منظــور شــناخت بهتــر نحــوه

رســوبگذاري بهجهــت دســتیابی بــه مــدل رســوبی
دقیقتــر ،پیگیــری تغییــرات رخســارهها و عملکــرد
فرآیندهــای دیاژنــزی در ایجــاد مخــازن چینــهای در
مطالعــات اکتشــافی و توســعهای حائــز اهمیــت اســت.

ســازند فهلیــان یکــی از ســازندهای گــروه خامــی بــا ســن
کرتاســه زیریــن اســت کــه از ســنگ مخزنهــای مهــم

شــناخته شــده در میادیــن نفتــی دشــت آبــادان محســوب

میشــود .مخــزن فهلیــان بهدلیــل ناهمگنیهــای
رخســارهای و دیاژنــزی تنــوع زیــادی در سیســتم منافــذ
و ویژگیهــای مخزنــی نشــان میدهــد [ .]1عالوهبــر

شــناخت رخســارهها و محیــط رســوبی و بررســی
فرآیندهــای دیاژنــزی ،تعییــن گونههــای ســنگی نیــز از

ابتداییتریــن مراحــل شــناخت خصوصیــات مخزنــی در

جهــت توســعه مخــازن نفــت و گاز بهشــمار م ـیرود [-2
 .]4در تعییــن گونــه ســنگی میتــوان منابــع مختلفــی از
دادههــا را بــا یکدیگــر تلفیــق کــرد [ .]6 -4مهمتریــن گام

بــرای مدلســازی ســهبعدی مخــازن ،ردهبنــدی مخــزن
بــه واحدهــای تــراوا و ناتــراوا اســت [ .]7ایــن واحدهــا

بهطــور گســتردهای در توصیــف مخــازن ب ـهکار میرونــد

[ .]12 -8روش نمــودار لورنــز اصالحشــده بــر مبنــاي

چينهنــگاري

()SMLP

1

روش متداولــي در تعييــن واحــد

جريانــي اســت [ .]13هــدف ایــن پژوهــش ،بررســی نــوع

رخســارهها و محیــط رســوبی ،شــناخت سیســتم منافــذ،
تأثیــر فرآیندهــای دیاژنــزی بــر کیفیــت مخزنی ،شــناخت

واحدهــای جریانــی و ارزیابــی کیفیــت مخزنــی اســت کــه
بــا توجــه بــه مشــترک بــودن اغلــب مخــازن غــرب دشــت
آبــادان بــا کشــور عــراق ،در شــناخت دقیــق مخــازن ایــن

میــدان در راســتای افزایــش تولیــد از آنهــا کاربــرد دارد و
از اهمیــت بهســزایی برخــوردار اســت.

موقعيــت زمينشناســي و چينهشناســي منطقــه

مــورد مطالعــه

دشــت آبــادان بهعنــوان بخشــی از حوضــه پیشگــودال

مزوپتامیــن در گوشــه جنــوب غربــی فروافتادگــی دزفــول،
بخــش شــمال شــرقي صفحــه عربــي را تشــکيل داده و
ويژگيهــاي زمينشناســي آن بيشــتر شــبيه صفحــه

عربــی اســت .میــدان نفتــی مــورد مطالعــه ترکیبــی از
تاقدیسهــای بــا رونــد عربــی و رونــد زاگــرس اســت

[( ]14شــکل .)1

شکل  1موقعیت میادین نفتی در دشت آبادان (اقتباس از [)]20
1. Stratigraphic Modified Lorenz Plot
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بهطــور کلــی کرتاســه آغازیــن یکــی از بــا اهمیتتریــن

بهصــورت همســاز روی ســازند فهلیــان قــرار میگیــرد.

ذخیــره هیدروکربــن اســت [ .]15کرتاســه در دشــت

مــورد مطالعــه دارای ضخامــت ( 538 mبــا توجــه بــه عمق

چرخههــای رســوبی در خاورمیانــه از لحــاظ حجــم
آبــادان بــا رســوبگذاری ســازند گــرو آغــاز میگــردد

و ایــن ســازند در بخــش باالیــی بهصــورت تدریجــی بــا

ســازند فهلیــان تداخــل داشــته ،و بخــش فهلیــان /گــرو

نامگــذاری شــده اســت امــا در برخــی از چاههــا ایــن مــرز

ســازند فهلیــان بــه ســن بریازیــن؟ -هوترویــن ،1در چــاه

نهایــی الگ) اســت کــه بــه دو بخــش فهلیــان باالیــی و
فهلیــان پائینــی تقســیم میگــردد (شــکل .)2

دادهها و روش مطالعه

بــا قطعیــت قابــل مشــاهده نیســت و تفکیــک مــرز بیــن

در ايــن پژوهــش ســازند فهلیــان در یکــی از چاههــای

(شــکل  .)2ســازند گــدوان بــه ســن بارمیــن -آپتیــن

گرفتــه اســت.

آنهــا از جملــه در چــاه مــورد مطالعــه امکانپذیــر نیســت

میــدان نفتــی واقــع در دشــت آبــادان مــورد مطالعــه قــرار

شکل  2ستون چینهشناسی سازند فهلیان در چاه مورد مطالعه
1. Berriasian? -Hauterivian
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تعــداد  786مقطــع نــازک ( 614عــدد از مغــزه و

 172عــدد از خردههــای حفــاری) از

m

 239مغــزه

و نیــز خردههــای حفــاری ســازند فهلیــان ،توســط

میکروســکوپ نــوری پالریــزان مطالعــه گردیــد .بــرای
نامگــذاری و طبقهبنــدی ســنگ آهکهــا از روش

دانهــام [ ،]16امبــری و کلــوان [ ]17اســتفاده شــده و
توصیــف ریزرخســارهها و تعییــن محیــط رســوبی بــا

اســتفاده از ریزرخســارههای اســتاندارد فلــوگل []18

انجــام شــده اســت .بــه منظــور ارزیابــی خــواص مخزنــی،
مقادیــر تخلخــل و تراوایــی  396پــاگ تهیــه شــده از

مغزههــای حفــاری اندازهگیــری شــده اســت .بــرای
تعییــن تخلخــل و تراوایــی پالگهــای مغــزه ،تخلخــل

هلیــم و تراوایــی هــوا در آزمایشــگاه مغزههــای نفتــی
پژوهشــگاه صنعــت نفــت تهــران اندازهگیــری شــده
اســت [ .]19ارزیابــی پتروفیزیکــی ســازند بــا تلفیــق

دادههــای رقومــی نگارههــای چاهپیمایــی
)RHOB, NPHI, DT

(SGR, CGR,

توســط نرمافزارهــای

Techlog

 Excelانجــام شــد و مقادیــر تراوایــی ( )Kو تخلخــل

و

()Φ

بــوده و نشــانگر رســوبگذاری در بخــش مرکــزی و
پــر انــرژی تپههــای ماســهای زیــر آبــی (شــول) اســت
(شــکل  -3الــف) .ریزرخســاره  MF2دارای درصــد زیــادی

اینتراکلســت و پلوییــد اســت و خردشــدگی قطعــات

اینتراکلســت و بهبــود جورشــدگی آنهــا حاکــی از نهشــته
شــدن ریزرخســاره  MF2در بخــش پــر انــرژی حوضــه
(احتمــاالً مربــوط بــه کانالهــای قطــع کننــده ســد)

اســت (شــکل  -3ب).

ب -کمربنــد رخســارهای الگــون شــامل رخســارههای
 MF3-MF9بــا بافــت گل پشــتیبان (بــه جــز  MF3و

 )MF4بــوده و بیشــترین فراوانــی اجــزای اســکلتی را

دارد .ریزرخســاره  MF3بافــت پکســتونی داشــته و دارای
درصــد نســبتاً باالیــی از قطعــات اینتراکلســت و پلوییــد بــا
جورشــدگی ضعیــف و گردشــدگی متوســط بــوده و محیط
نزدیــک ســد (شــول) را نشــان میدهــد (شــکل  -3ج).

ریزرخســاره  MF4بــا بافــت پکســتونی دارای فراوانی باالیی

از پلوئیــد بــوده و مربــوط بــه محیــط الگــون نزدیــک ســد
(شــول) اســت (شــکل  -3د) .ریزرخســاره  MF5دارای

از روی نگارههــای چاهپیمایــی محاســبه گردیــده اســت.

فراوانــی متغیــری از جلبــک لیتوکودیــوم (گاهــی مجــزا و

بــر مبنــاي دادههــاي تخلخــل و تراوايــي تخمینــی ،ســاير

تغییــر میکنــد و مربــوط بــه محیــط الگــون نزدیــک بــه
ســد اســت (شــکل  -3ه) .ریزرخســاره  MF6عمدتـاً دارای

تعييــن واحدهــاي جريانــي از روش لورنــز (]13[ )SMLP
روشهــاي بــهکار رفتــه در ايــن مطالعــه بــوده اســت.
پتروگرافي
ریز رخسارهها و محیط رسوبی

مطالعــه پتروگرافــی در ســازند فهلیــان در چــاه مــورد

مطالعــه منجــر بــه شــناخت  9ریــز رخســاره کربناتــه

و  2رخســاره آواری در دو محیــط رســوبی کربناتــه و

کربناتــه -تخریبــی گردیــده اســت کــه در ســه کمربنــد
رخســارهای ســد (شــول) ،الگــون و پهنــه جــزر و مــدی

نهشــته شــدهاند (جــدول :)1

الــف -کمربنــد رخســارهای ســدی (شــول) شــامل

رخســارههای  MF1و  MF2بــا بافــت دانــه پشــتیبان

بــوده و بیشــترین فراوانــی اجــزای کربناتــه غیراســکلتی
را دارد .ریزرخســاره  MF1دارای بیشــترین فراوانــی اٌاٌئیــد
مماســی بــا جورشــدگی و گردشــدگی بســیار خــوب

گاهــی متصــل به هــم) بــوده ،و از فلوتســتون تا باندســتون

اجــزای اســکلتی درشــت و درصــد ناچیــزی فرامینیفــر

ک ـفزی اســت (شــکل  -3و) .ریزرخســاره  MF7بــا بافــت

وکســتون /پکســتون دارای بیشــترین فراوانــی جلبکهــای
ســبز داســی کالداســه و انــواع فرامینیفــر کفــزی در زمینــه

میکرایتــی اســت (شــکل  -4الــف و ب) .ریزرخســاره MF8

بــا بافــت وکســتون عمدتـاً از فرامینیفــر کفــزی و قطعــات

اســکلتی بــا انــدازه متوســط تــا ریــز تشــکیل شــده اســت
(شــکل  -4ج) .ریزرخســاره  MF9دارای بافــت مادســتون

بــوده و فراوانــی بســیار کمــی از اجــزای اســکلتی ماننــد
اکینوئیــد ،شــکم -پایــان کوچــک و اٌســتراکود را در بــر

میگیــرد (شــکل  -4د) .بهطــور کلــی ،ریزرخســاره
 MF7تقریبــاً در بخــش مرکــزی الگــون نهشــته شــده

و بهســمت ریزرخســاره  MF9از میــزان انــرژی محیــط
کاســته میشــود.
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جدول  1رخسارههاي ميکروسکوپي ،اجزاء اصلی آنها و فراوانترین تخلخلهای شناسايي شده در سازند فهلیان در چاه مورد مطالعه
کد ریز
رخساره/
پتروفاسیس

نام ریز رخساره/
پتروفاسیس

درصد اجزاء

ریزرخساره 1

گرینستون اٌاٌئیدی
اینتراکلستدار

زیر
محیط

ریز رخساره
استاندارد[]18

سیستم منافذ

اٌاٌئید ( )%40با اندازه میانگین  ،0/3 mmاینتراکلست
( )%15-20با اندازه میانگین  ،0/75 mmدانههای
پلوئید ( ،)%5فرامینیفرهای کفزی ()%5

شول

29 RMF

بین دانهای و
حفرههای مرتبط

ریزرخساره 2

گرینستون
اینتراکلستی
پلوئیددار

اینتراکلست ( )%30-40با اندازه میانگین ،0/9 mm
پلوئید ( )%20-25با اندازه میانگین ،0/3 mm
فرامینیفرهای کفزی ()%5

شول

8 RMF

بیندانهای،
حفرههای مرتبط
و درون دانهای

ریزرخساره 3

پکستون
اینتراکلستیپلوئید
دار

اینتراکلست ( )%25-30با اندازه میانگین mm
 ،1پلوئید ( )%15-20با اندازه میانگین ،0/3 mm

الگون

8 RMF

بیندانهای،
حفرههای مرتبط
و درون دانهای

الگون

27 RMF

بیندانهای،
حفرههای مرتبط
و قالبی

ریزرخساره 5

فلوتستون
 /باندستون
لیتوکودیومی

ليتوكوديوم ( ،)%15-25جلبکهای سبز (کمتر از
 ،)%5خردههای بیوکلستی ()%5-10

الگون

17 RMF

رشدی ،قالبی،
حفرههای مرتبط

ریزرخساره 6

وکستون خرده
فسیلدار

انواع خردههای اسکلتی ()20%-30

الگون

7 RMF

قالبی ،حفرههای
مرتبط ،درون
دانهای

ریزرخساره 7

وکستون /پکستون
دارای داسیکالد و
فرامینیفر کفزی

فرامینیفرهای کفزی ()%5

پکستون پلوئیدی پلوييد ( )%30-40با اندازه میانگین  ،0/3 mmذرات
بيوكلستي ( )%10-15و فرامینیفرهای کفزی
ریزرخساره  4دارای خرده فسیل و
()%5-10
فرامینیفر کفزی

جلبکهای سبز ( ،)%15-20فرامینیفرهای کف زی
و سخت پوستان ()%15-20

الگون

17 RMF

قالبی ،حفرههای
غیر مرتبط و
مرتبط

ریزرخساره 8

وکستون دارای
فرامینیفر کفزی و
خرده فسیل

فرامینیفرهای کفزی ( ،)%10-15خردههای
بیوکلستی ()%5-10

الگون

17 RMF

قالبی ،حفرههای
غیر مرتبط و
مرتبط

ریزرخساره 9

مادستون فسیلدار

خردههای بیوکلستی (کمتر از )%5

الگون

19 RMF

قالبی ،حفرههای
غیر مرتبط و
مرتبط

پتروفاسیس
1

مادستون آهکی–
ماسهای

خردههای بیوکلستی (کمتر از  ،)%5ذرات ماسه
( )%15-20با اندازه بین  0/1 mmتا  ، 0/2 mmبا
جورشدگی متوسط تا ضعیف ،زاویهدار و با کرویت
ضعیف

پهنه
جزر و
مدی

-

پتروفاسیس
2

رسسنگ آهکی/
مارن دارای ماسه

خردههای بیوکلستی (کمتر از  ،)%5ذرات ماسه
( )%5-10با اندازه کمتر از  0/1 mmتا ،0/15 mm
با جورشدگی متوسط تا خوب ،گردشده تا نیمهگرد
شده با کرویت ضعیف

پهنه
جزر و
مدی

-

-

-

بررسی عوامل کنترلکننده ...

9

شــکل  3ریزرخســارههای ســازند فهلیــان در مغزههــای حفــاری در توالــی مــورد مطالعــه .الــف :ریزرخســاره گرینســتون اٌاٌئیــدی
اینتراکلســتدار ()MF1؛ ب) ریزرخســاره گرینســتون اینتراکلســتی پلوئیــد دار ()MF2؛ ج) ریزرخســاره پکســتون اینتراکلســتی پلوئیــد
دار ()MF3؛ د) ریزرخســاره پکســتون پلوئیــدی دارای خــرده فســیل و فرامینیفــر کفــزی ()MF4؛ ه) ریزرخســاره فلوتســتون /باندســتون
لیتوکودیومــی ()MF5؛ و) ریزرخســاره وکســتون خــرده فســیلدار (MF6). (Oo: ooid, Intr: intraclast, Pel: peloid, Foram: foraminifera,
 .)Echin: echinoid, Litho: lithocodium, Cor: coral, Spo. Spic: sponge spiculeمتــراژ زیــر تصاویــر عمــق نمونههــا را در چــاه مــورد
مطالعــه نشــان میدهــد

10
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شــکل  4ریزرخســاره و پتروفاســیسهای ســازند فهلیــان در مغزههــا و خردههــای حفــاری در توالــی مــورد مطالعــه .الــف و ب :ریــز
رخســاره وکســتون /پکســتون دارای داسـیکالد و فرامینیفــر کفــزی ()MF7؛ ج) ریــز رخســاره وکســتون دارای فرامینیفــر کفــزی و خــرده
فســیل ()MF8؛ د) ریزرخســاره مادســتون فســیلدار ()MF9؛ ه) پتروفاســیس مادســتون آهکــی– ماس ـهای ( )PF1در خردههــای حفــاری
فهلیـ�ان باالیـ�ی؛ و :پتروفاسـ�یس رسسـ�نگ آهکـ�ی /مـ�ارن دارای ماسـ�ه ( )PF2در خردههــای حفــاری فهلیــان باالیــیForam: foramin�( .
)ifera, Dasy: dasyclad, Spo. Spic: sponge spicule, Gast: gastropod, Qtz.: Quartz

بررسی عوامل کنترلکننده ...
ج -کمربنــد رخســارهای پهنــه جــزر و مــدی شــامل

پتروفاســیسهای

PF1

و

PF2

میباشــد کــه عالوهبــر

اجــزاء اســکلتی و زمینــه کربناتــه دارای  %5-20دانههــای
ماســه کوارتــزی بــا جورشــدگی متوســط ،کرویــت

ضعیــف و گاهــی پالژیــوکالز بــا مــاکل آلبیــت میباشــند
(شــکل  -4ه و و) .براســاس نگارههــای چاهپیمایــی
(نمــودار گامــا) بیشــترین درصــد کانــی رســی در ایــن

ریزرخســارهها وجــود دارد .بــا توجــه بــه رخســارههای
شناســايي گرديــده (جــدول  ،)1دســتهبندي آنهــا و

11

ﺑﺮرﺳﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﻮدى و ﺟﺎﻧﺒﻰ رخســارهها (شــکل )5

براســاس مدلهــاي رخســارهاي اســتاندارد فلــوگل []18
و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎى ﻋﻬﺪ ﺣﺎﺿﺮ و ﻗﺪﯾﻤﻰ و میادیــن

مجــاور [ ،]21پراکندگــی قطعــات اســکلتی زیرمحیــط
الگــون در ســایر زیرمحیطهــا و نبــود رخســاره ریفــی

گســترده ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪ ﻓﻬﻠﯿﺎن در چــاه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺷﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ درﯾﺎﯾﻰ ﮐﻢژرﻓﺎ ﺑﻮده و رﺧﺴﺎرهﻫﺎى
آن در بخشهــای داخلــی ﯾﮏ رمــپ ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﻪ بــا شــیب

کــم و یکنواخــت (هموکلینــال) ﻧﻬﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ (شــکل .)6

شــکل  5پراکندگــی آلوکمهــا ،تغییــرات ریزرخســارهها ،زیــر محیطهــای رســوبی و برخــی فرآیندهــای دیاژنــزی در امتــداد ســتون
چینهشناســی ســازند فهلیــان در چــاه مــورد مطالعــه

12

دياژنز

از آنجائيکــه فرآيندهــاي دياژنــزي نقــش مهمــي در

تعييــن کيفيــت مخزنــي نهايــي تواليهــاي کربناتــه

دارنــد [ ،]22ایــن فرآيندهــا توســط مطالعــات پتروگرافــي
در ســازند فهلیــان بررســي شــدهاند .فرآیندهــای دیاژنــزی
عمــده ســازند فهلیــان شــامل آشــفتگی زیســتی ،فابریــک
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پیریتیشــدن و سیلیسیشــدن مربــوط بــه مرحلــه
دیاژنــز دفنــی عمیــق (تلوژنــز) شناســایی شــدهاند [.]23
تخلخــل اولیــه و ثانویــه در ریزرخســارههای ســازند

فهلیــان مشــاهده شــده اســت (جــدول .)1
واحدهاي جرياني

ژئوپتــال ،ســیمان فیبــری همضخامــت ،میکرایتیشــدن،

ســازند فهلیــان بهدلیــل تغییــرات رخســارهای و نیــز تأثیــر

نقطــهای و محــدب -مقعــر) مربــوط بــه مرحلــه دیاژنــز

مقیاسهــای مختلــف بســیار ناهمگــن و پیچیــده اســت

ریزبلــور ،ســیمان دروزی ،دولومیتیشــدن انتخابــی،

مخزنــی تشــکیل شــده اســت .وجــود ایــن ناهمگنیهــا و

کانالــی ،ســیمان کلســیت رشــد اضافــی هممحور ،ســیمان

واحدهــای جریانــی و بحــث دربــاره عوامــل مؤثــر در

انحاللــی مربــوط بــه مرحلــه دیاژنــز دفنــی کمعمــق

جريانــي روشــي اســت کــه بهطــور گســتردهاي در

ســیمان هاللــی و آویــزهای و تراکــم فیزیکــی (تمــاس

فرآیندهــای دیاژنــزی ،در جهــات افقــی و عمــودی و در

ابتدایــی (ائوژنــز) ،ســیمان کلســیت اســپاری همبعــد

و از محدودههــای متخلخــل و تــراوا تــا ســدهای درون

نوشــکلی افزایشــی ،انحــال بــه شــکل قالبــی ،حفــرهای،

تغییــرات کیفیــت مخزنــی ،ســبب میشــود کــه تعییــن

کلســیتی درشــتبلور -بلوکــی ،شکســتگی و درزههــای

ایجــاد آنهــا ضــروری باشــد .تعییــن و تفکیــک واحدهــاي

(مزوژنــز) و استیلولیتیشــدن ،دولومیتیشــدن مرتبــط بــا

توصيــف مخــزن اســتفاده شــده اســت [ 27و .]24

اســتیلولیتها ،دولومیــت زیناســبی ،دولومیتزدایــی،

شــکل  6مــدل مفهومــی رســوبی پیشــنهادی بــرای ســازند فهلیــان در توالــی مــورد مطالعــه واقــع در میــدان مــورد مطالعــه (نی ـمرخ
محیــط رســوبی و نحــوه پراکندگــی ریزرخســارهها در ســکوی رمــپ کربناتــه همــراه بــا فراوانــی آلوکمهــای اســکلتی و غیــر اســکلتی)،
( :FWWBسطح اثر امواج در آب و هوای عادی؛  :SWBسطح اثر امواج در شرایط طوفانی)

بررسی عوامل کنترلکننده ...

13

يکــي از بهتريــن روشهــا بــراي دســتيابي بــه حداقــل

ســازند در جــدول  2ارائــه شــده اســت .بهطــور کلــی

اصالحشــده بــر مبنــاي چينهنــگاري ( )SMLPاســت کــه

اصالحشــده بــر مبنــای چینهنــگاری ،بــه شــرح زیــر

تعــداد واحدهــاي جريانــي در مخــزن روش نمــودار لورنــز

در ایــن پژوهــش بــهکار گرفتــه شــده اســت [-29 ،13

 .]28جزئیــات ایــن روش در مقــاالت مختلــف بهطــور
مفصــل ارائــه شــده اســت [.]4

واحدهاي جرياني سازند فهلیان

عــدم پیوســتگی مغزههــا در کل ســازند ســبب گردیــد

کــه در ایــن مطالعــه اســتفاده از روش نمــودار لورنــز ،صرفاً
بــا اســتفاده از دادههــای مغــزه ،امکانپذیــر نباشــد .لــذا،
از تخلخــل -تراوایــی محاســبه شــده از طریــق نمودارهــای

پتروفیزیکــی بــه منظــور شناســایی واحدهــای جریــان

هیدرولیکــی اســتفاده گردیــد و  10واحــد جریانــی شــامل
 4واحــد مخزنــی 2 ،واحــد ســدی 3 ،واحــد جریانــی
آشــفته و  1واحــد جریانــی حــد واســط مخزنــی /بافلــی

براســاس مقادیــر ظرفیــت ذخیــره و جریــان ،در توالــی
ســازند فهلیــان در ایــن چــاه تفکیــک شــد .تفکیــک ایــن

واحدهــا براســاس نقــاط عطــف منحنــی بــوده اســت

(جــدول 2؛ شــکل  .)7نيــمرخ چينهنــگاري جريــان
( 1 )SFPشــامل ســتون ليتولــوژي ،نمودارهــاي تخلخــل،
تراوايــي ،مقاديــر محاســباتي  ،R35نســبت تراوايــي بــه
تخلخــل ( 2،)RPSدرصــد ظرفيــت جريــان و ذخيــره بــراي

چــاه مــورد مطالعــه رســم شــده اســت (شــکل  .)8پارامتــر
 R35يــا شــعاع گلــوگاه حفــره در اشــباع  %35جيــوه از
طريــق رابطــه  ]29[ 1محاســبه ميشــود.

(Log R35= 0.732+ 0.588 (Log kair) 0.864 (LogØe) )1

کیفیــت مخزنــی واحدهــای تفکیــک شــده بـهروش لورنــز
اســت :واحدهــای جریانــی  8و  )HFU-8, 6( 6بهعنــوان

واحــد ســرعت یــا گــذرگاه ،تراوایــی بســیار باالیــی داشــته

و بهتریــن کیفیــت مخزنــی را نشــان میدهنــد و ســپس

واحدهــای جریانــی  4و  )HFU-4, 2( 2با ضخامت مناســب
و تراوایــی بــاال بهعنــوان واحدهــای مخزنــی بــا کیفیــت
خــوب عمــل مینماینــد .واحــد جریانــی  10بهعنــوان

واحــد حــد واســط (مخزنــی /بافلــی) بــا ظرفیــت ذخیــره
بســیار بــاال و ظرفیــت جریانــی نســبتاً بــاال کیفیــت
مخزنــی متوســطی دارد .واحدهــای جریانــی  5 ،3و 7
( )BFU-3, 5, 7بــا دارا بــودن ظرفیــت ذخیــره نســبتاً بــاال

و تراوایــی پاییــن ،بهعنــوان واحدهــای جریانــی آشــفته
کیفیــت مخزنــی ضعیفــی دارنــد .واحدهــای جریانــی  1و

 )BRU-1, 9( 9بهدلیــل تخلخــل بــاال و تراوایــی بســیار

ناچیــز (کمتــر از حــد بــرش) ،ماننــد یــک واحــد جریانــی
ســدی فاقــد کیفیــت مخزنــی عمــل میکننــد.

بحث و نتایج
گسترش رخسارههای دانه پشتیبان مخزنی

در توالــی مــورد مطالعــه کمربنــد رخســارهای ســد

گســترش چندانــی نداشــته و نســبت بــه کمربنــد
رخســارهای الگــون ضخامــت بســیار کمتــری دارد.
تغییــر تدریجــی ریزرخســارههای ســد بــه کمربنــد

رخســارهای مجــاور ،حضــور فرامینیفرهــای کفــزی بــا
پوســته پورســانوز ماننــد میلیولیــد (شــوری بــاال) در

در ايــن مطالعــه بهجهــت اينکــه مفهــوم زمينشناســي

ریزرخســارههای ســد و خردههــای اکینــودرم (شــوری

رخســارهها و فرآیندهــای دیاژنــزی شناســايي شــده

موجــودات ریفســاز بیانگــر عــدم پیوســتگی ســد در

بــه واحدهــاي جريانــي داده شــود ارتبــاط آنهــا بــا
در ايــن ســازند مــورد بررســي قــرار گرفتــه اســت .در
ایــن روش چهــار نــوع واحــد جريانــي شــامل واحدهــاي
مخزنــي ،ســدها  3يــا موانــع جريــان ،واحدهــاي ســرعت يا

گذرگاههــا 4و بافلهــا 5يــا واحدهايــي کــه در حرکــت
ســيال آشــفتگي ايجــاد ميکننــد قابــل شناســایی اســت.

مشــخصات واحدهــاي جريانــي شناســايي شــده در ايــن

نرمــال) در ریزرخســارههای الگــون و فراوانــی کــم
ســکوی کربناتــه ســازند فهلیــان در میــدان مــورد مطالعــه

اســت [.]21

1. Stratigraphic Flow Profile
2. Reservoir Process Speed
3. Barriers
4. Conduits
5. Baffles
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جدول  2توزیع ویژگیهای رخسارهای و دیاژنزی در واحدهای جریانی شناسایی شده بهروش لورنز در سازند فهلیان
واحد
جریانی

نوع واحد
جریانی

واحد 1

سدی

واحد 2

مخزنی

واحد 3

فرآیندهای دیاژنزی

سیستم منافذ

میانگین تخلخل و
تراوایی مغزه

ریز تخلخل و
حفرههای غیر
مرتبط

بخش فاقد مغزه

18 m

لیتولوژی

ریزرخسارهها

رسسنگ آهکی-
مارن ماسهای،
مادستون آهکی-
ماسهای و سنگ
آهک آرژیلیتی

PF1, PF2,
MF7, MF8

آشفتگی زیستی،
سیلیسیشدن،
میکرایتیشدن

سنگ آهک

MF2, MF3,
MF5

انحالل،
میکرایتیشدن،
نوشکلی،
سیمانیشدن،
آشفتگی زیستی

بیندانهای
و حفرههای
مرتبط

%14/8
28/4 md

()Baffle

سنگ آهک

MF6, MF5,
MF3

میکرایتیشدن،
انحالل،
سیمانیشدن

حفرههای
مرتبط و غیر
مرتبط

%11/2
( 19/8 mdبخش
مغزه دار)

36 m

()Reservoir

سنگ آهک

MF5, MF6

انحالل گسترده،
شکستگی

حفرههای
مرتبط و
غیر مرتبط و
بیندانهای

%17/7
40/3 md

30 m

()Baffle

سنگ آهک

MF4, MF3

میکرایتیشدن،
سیمانیشدن،
انحالل

حفرههای
مرتبط و غیر
مرتبط

%4/4
2/7 md
(بخش مغزه دار)

50 m

()Conduit

سنگ آهک

MF4, MF8

انحالل،
میکرایتیشدن،
استیلولیتیشدن

بیندانهای
و حفرههای
مرتبط و غیر
مرتبط

%16/8
31/2 md

8m

()Baffle

سنگ آهک

MF4, MF7,
MF8, MF5

دولومیتیشدن،
تراکم فیزیکی،
میکرایتیشدن

حفرههای غیر
مرتبط و ریز
تخلخل

%5/2
md 4/4

15 m

()Conduit

سنگ آهک

MF1, MF2

انحالل،
میکرایتیشدن،
شکستگی

بیندانهای،
حفرههای
مرتبط

%15
139 dm

8m

سنگ آهک و
سنگ آهک
آرژیلیتی

MF4, MF8,
MF9

دولومیتیشدن،
سیمانیشدن،
میکرایتیشدن،
نوشکلی،
استیلولیتیشدن

حفرههای غیر
مرتبط و ریز
تخلخل

%0/4
0/5 md

سنگ آهک و
سنگ آهک
آرژیلیتی

MF7, MF8,
MF9, MF6,
MF4

انحالل ،آشفتگی
زیستی،
دولومیتیشدن در
امتداد استیلولیتها،
شکستگی

حفرههای
مرتبط و غیر
مرتبط و ریز
تخلخل

%11/5
9 md

()Barrier

()Reservoir

بافلی

واحد 4

مخزنی

واحد 5

بافلی

واحد 6

گذرگاه

واحد 7

بافلی

واحد 8

گذرگاه

واحد 9

سدی

واحد
10

سدی/بافلی

()Barrier

()Res./ Baffle

ضخامت

104 m

17 m

252 m
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1

0/6
0/4
0/2
1

0/1 0/2 0/3 0/4 0/5 0/6 0/7 0/8 0/9
درصد ظرفیت ذخیره

0

درصد ظرفیت جریان

0/8

0

شــکل  7واحدهــای جریانــی تفکیــک شــده بـهروش لورنــز ( )SMLPدر کل توالــی مــورد مطالعــه ســازند فهلیــان بــا اســتفاده از دادههــای
الگ 10 ،واحــد بــا خصوصیــات مخزنــی مختلــف شناســایی شــده اســت

شــکل  8نی ـمرخ چینهنــگاری جریــان ( )SFPبــرای ســازند فهلیــان در چــاه مــورد مطالعــه کــه ســتون لیتولــوژی ،نمودارهــای گامــا،
تراوایــی و تخلخــل الگ و مغــزه ،توزیــع واحدهــای جریانــی براســاس روش پارامتــر  FZI ،R35و لورنــز ،ســرعت فرآینــد مخزنــی (،)RPS
درصــد ظرفیــت ذخیــره و جریــان بــرروی آن مشــخص شــده اســت

16
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گســترش انــدک ریزرخســارههای زیرمحیــط ســدی

یافتــه یکــی از شــواهدی اســت کــه نشــان میدهــد

کومــهای در بخشهــای داخلــی ســکو نســبت داد .اگــر

انحــال در شــرایط تدفیــن عمیــق نیــز ممکــن اســت

در ایــن میــدان را میتــوان بــه حضــور ریفهــای

چــه ســازند فهلیــان در بخشهــای شــمالغربی خلیــج
فــارس (نظیــر میــدان دورود) دارای گســترش کمربنــد

رخســارهای ســدی (شــول) قابــل توجــه در مقایســه بــا

دشــت آبــادان اســت [ .]30بــا دور شــدن از محیــط ســد

بهســمت الگــون ،انــرژی بــه تدریــج کاهــش مییابــد

کــه ایــن تغییــر بــا تبدیــل بافتهــای دانــه پشــتیبان
نزدیــک ســد ( )MF2-MF4بــه بافتهــای گلپشــتیبان

الگــون ( )MF6-MF9نمایــان میگــردد .بنابرایــن بــا
توجــه بــه گســترش انــدک رخســارههای ســدی در

ایــن منطقــه ،کیفیــت مخزنــی ســازند فهلیــان مرهــون

عملکــرد افزاینــده فرآیندهــای دیاژنــزی اســت.
فرآیندهای دیاژنزی مؤثر بر کیفیت مخزنی

انحــال ،مؤثرتریــن فرآینــد دیاژنــزی در توالــی مــورد
مطالعــه میباشــد بهطوریکــه تخلخــل ناشــی از

انحــال بهصــورت گســترده بهویــژه در رخســارههای

الگونــی دارای لیتوکودیــوم ،جلبکهــای ســبز و دیگــر

اجــزای اســکلتی آراگونیتــی دیــده میشــود .فراوانــی
جلبکهــای لیتوکودیــوم و ارتبــاط خــوب بیــن منافــذ

آنهــا کیفیــت مخزنــی مطلوبــی را در ســازند فهلیــان
ایجــاد کــرده اســت .تخلخــل حاصــل از انحــال در

کیفیــت مخزنــی ایــن ســازند نقــش مؤثــری داشــته
اســت .در توالــی مــورد مطالعــه انــواع جلبــک ســبز و نیــز

فرامینیفرهــای کفــزی ماننــد  Trocholina sp.گســترش
زیــادی داشــته و مســتعد انحــال و تشــکیل تخلخــل

قالبــی در رخســارههای الگونــی بودهانــد .بهطوریکــه
در مقاطــع نــازک میکروســکوپی و مغزههــای حفــاری
ایــن نــوع تخلخــل بــه وفــور مشــاهده میشــود .از دیگــر

انــواع تخلخلهــای حاصــل از انحــال میتــوان بــه انــواع

حفــرهای و کانالــی اشــاره کرده کــه البته در ســازند فهلیان

انحــال قبــل از دفــن عمیــق رخ داده اســت .اگــر چــه
اتفــاق افتــاده باشــد .شکســتگیهای بــاز یــا نیمهبــاز

(بهصــورت بخشــی ســیمانی شــده) نقــش بهســزایی در

بهبــود تراوایــی بهویــژه در رخســارههای گل پشــتیبان در
واحدهــای جریانــی  4و  8داشــتهاند .دولومیتــی شــدن در
ســازند فهلیــان در چــاه مــورد مطالعــه از فراوانــی ناچیــزی

برخــوردار بــوده و بیشــترین میــزان ایــن فرآینــد در توالــی
مــورد مطالعــه در محــدوده چنــد ( 10 mعمقهــای

 4355-4325واحــد جریانــی 7؛ و
واحــد جریانــی  )10در ریــز
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رخســارههای MF7 ،MF8

و  MF4مربــوط بــه زیرمحیــط الگــون رخ داده اســت.

دولومیتیشــدن از فرآیندهــای بســیار کــم اثــر در ســازند
بهشــمار م ـیرود و تاثیــر آن در تغییــر سیســتم منفــذی
قابــل چشمپوشــی اســت (شــکل  .)5بهطــور کلــی
انحــال و شکســتگی مهمتریــن فرآیندهــای افزاینــده

و در مقابــل سیمانیشــدن ،دولومیتیشــدن (هــر چنــد

بــا گســترش محــدود) و تراکــم ،مهمتریــن فرآیندهــای
دیاژنــزی کاهنــده کیفیــت مخزنــی در ســازند فهلیــان

بهشــمار میرونــد .میکرایتیشــدن عملکــرد دوگانــهای
داشــته و بعضــاً بهعنــوان عامــل کاهنــده یــا افزاینــده
کیفیــت مخزنــی مؤثربــوده اســت .در اکثــر واحدهــای

جریانــی تفکیــک شــده نقــش فرآیندهــای دیاژنــزی در
افزایــش و کاهــش کیفیــت مخزنــی مشــهود میباشــد.

تحلیل واحدهای جریانی

هــر یــک از واحدهــای جریانــی تفکیــک شــده در ســازند
فهلیــان دارای ویژگیهــای زمينشناســي مختــص بــه

خــود هســتند کــه در ادامــه مــورد بحــث قــرار میگیرنــد.

واحــد جریانــی  1کــه یــک واحــد ناتــراوا -غیــر مخزنــی
(ســدی) محســوب میگــردد بهعلــت حضــور ضخامــت
زیــادی از رس ســنگ و مــارن بــا تراوایــی بســیار ناچیــز

از گســترش بســیار کمــی برخــوردار اســت .انحــال غالبـاَ

یــا فاقــد تراوایــی ســبب شــده کــه ایــن واحــد عملکــردی

مراحــل تدفیــن کــم عمــق رخ داده اســت .حضــور شــواهد

زیریــن داشــته باشــد .واحــد جریانــی  2بهدلیــل

در ارتبــاط بــا تأثیــر آبهــای متائوریــک تحــت اشــباع در
تراکــم فیزیکــی نظیــر شکســتگی در دانههــای انحــال

ماننــد یــک پــوش ســنگ بــرای واحدهــای مخزنــی

فراوانــی ریزرخســارههای دانــه پشــتیبان و عملکــرد

بررسی عوامل کنترلکننده ...
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فرآینــد انحــال دارای سیســتم منافــذ بیــن دانــهای و

بــه کیفیــت مخزنــی بســیار خــوب ایــن واحــد جریانــی،

ظرفیــت جریــان بــاال و ظرفیــت ذخیــره پاییــن باشــد و از

واقــع شــده باشــد ،باالتریــن نــرخ تولیــد هیدروکربــن را

حفــرهای مرتبــط میباشــد کــه ســبب شــده اســت دارای
کیفیــت مخزنــی خوبــی برخــوردار اســت .واحــد جریانــی

 3یــک واحــد بافلــی بــا کیفیــت مخزنــی پاییــن اســت

کــه توزیــع عمــده ریزرخســارهها در آن در زیرمحیــط
الگــون و بهصــورت جزئــی در زیرمحیــط ســدی اســت.

کیفیــت مخزنــی در ایــن واحــد جریانــی بهصــورت

بخشــی و یــا کامــل ،بــر اثــر عملکــرد فرآیندهــای
دیاژنــزی کاهــش یافتــه اســت .واحــد جریانــی 4

در چاههایــی کــه ایــن بــازه در محــدوده بخــش نفتــی

خواهــد داشــت .در واحــد جریانــی  9فرآیندهای نوشــکلی،

دولومیتــی شــدن ،ســیمانی شــدن ،میکرایتــی شــدن و
اســتیلولیتی شــدن موجــب از بیــن رفتــن کیفیــت مخزنی
آن شــدهاند و بهصــورت واحــد ســدی عمــل مینمایــد.

واحــد جریانــی  10یــک واحــد حدواســط بافلــی /مخزنــی
بــا ضخامــت قابــل توجــه اســت .گل پشــتیبان بــودن اکثر
ریزرخســارههای تشــکیلدهنده ایــن واحــد جریانــی،

دارای باالتریــن ظرفیــت جریــان در بیــن واحدهــای

وجــود انــواع خردههــای اســکلتی و همچنیــن فراوانــی

لیتوکودیــوم ،مرجانهــای منفــرد و دوکفهایهایــی

قابــل مالحظــه انحــال و توســعه تخلخلهــای قالبــی و
حفــرهای اکثــرا َ غیــر مرتبــط در ایــن واحــد جریانــی شــده

جریانــی تفکیــک شــده میباشــد و ظرفیــت ذخیــره
نســبتاً پایینــی دارد ،بهدلیــل فراوانــی قطعــات جلبــک

انــواع جلبــک ســبز بــا جنــس آراگونیــت موجــب تأثیــر

ماننــد رودیســت و اویســتر کــه تحــت تأثیــر فرآیندهــای

اســت .اگرچــه شکســتگی باعــث بهبــود کیفیــت مخزنــی

گرفتهانــد ،تخلخــل شــبکهای و درون دانــهای در ایــن

نشــان داد کــه روش لورنــز اصالحشــده پیچیدگیهــای

دیاژنــزی بهویــژه انحــال گســترده و شکســتگی قــرار
واحــد جریانــی توســعه یافتــه و باالتریــن میانگیــن
تخلخــل را در بیــن واحدهــای جریانــی دارا میباشــد.

در برخــی از بخشهــای ایــن واحــد شــده اســت .نتایــج
ذاتــی مخــازن کربناتــه را در مقیــاس بزرگتــر آشــکار

میکنــد و در مقابــل ناهمگنیهــای کوچــک مقیــاس

واحــد جریانــی  5از ظرفیــت جریــان و ذخیــره نســبتاً

را نادیــده میگیــرد .براســاس نتایــج حاصــل از ایــن

و بهعنــوان واحــد بافــل عمــل مینمایــد .تأثیــر ناهمگــن

در ايــن مخــزن تفکيــک واحدهــاي جريانــي بــر مبنــاي

پایینــی برخــوردار بــوده و کیفیــت مخزنــی ضعیفــی دارد
فرآیندهــای دیاژنــزی در ایــن واحــد جریانــی بهخوبــی

دیــده میشــود و موجــب آشــفتگی در خصوصیــات
مخزنــی ایــن واحــد شــده اســت .واحــد جریانــی 6

مطالعــه بهتريــن روش بــراي تعييــن گونههــاي ســنگي

دادههــاي پيوســته الگ توســط روش نمــودار اصالحشــده

چينهنــگاري لورنــز و کنتــرل آنهــا بــا دادههــای تخلخــل
و تراوایــی مغــزه معرفــي شــده اســت .بــا توجــه بــه اينکــه

ظرفیــت جریــان بــاال و ظرفیــت ذخیــره بســیار پایینــی

دادههــاي الگ بهطــور پيوســته از تمامــي محــدوده

مخزنــی عمــل مینمایــد .بهدلیــل بافــت دانــه پشــتیبان

کاملتريــن روشهــا در تفکيــک گونههــاي ســنگي در

داشــته و بهعنــوان واحــد عبــور یــا گــذرگاه ســیاالت
و تخلخــل شــبکهای در ســاختار لیتوکودیــوم ،ایــن واحــد

جریانــی از کیفیــت مخزنــی خوبــی برخــوردار اســت.

واحــد جریانــی  7تحــت تأثیــر دولومیتیشــدن ،تراکــم

و میکرایتیشــدن بهشــدت کیفیــت مخزنــی آن کاهــش
یافتــه بهنحویکــه در برخــی قســمتها هیــچ تخلخلــی

مشــاهده نمیشــود .واحــد جریانــی  8دارای ظرفیــت

جریــان بســیار بــاال و ظرفیــت ذخیــره ناچیــزی بــوده و
گــذرگاه ســیاالت مخزنــی محســوب میشــود .بــا توجــه

مخــزن برداشــت ميگردنــد ،لــذا ايــن روش بهتريــن و
مخــزن ســازند فهلیــان اســت .بهطــور کلــي واحدهــاي

جريانــي تفکيــک شــده از روش لورنــز بــه واســطه قــدرت
تفکيــک پاييــن تــر خــود در مقيــاس ميدانــي کاربــرد

داشــته و قابــل تطابــق هســتند.
نتيجهگيري

در ايــن مطالعــه بــه منظــور بررســی کیفیــت مخزنــی
ســازند فهلیــان در يکــي از مياديــن دشــت آبــادان ریــز
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رخســارهها ،محیــط رســوبی و فرآیندهــای دیاژنــزی

واحدهــای جریانــی  8و  6دارای بهتریــن کیفیــت مخزنــی

تفکیــک شــده اســت کــه نتايــج آن بــه شــرح زيــر اســت:

مطلوبــی دارنــد .واحــد جریانــی  10حــد واســط بــوده و

بــوده و نیــز واحدهــای جریانــی  4و  2کیفیــت مخزنــی

مؤثربررســی و همچنیــن واحدهــاي جريانــي شناســایی و

 -1مطالعــات پتروگرافــی بــرروی مقاطــع نــازک

کیفیــت مخزنــی متوســطی دارد .واحدهــای جریانــی ،3

منجــر بــه شناســايي  11رخســاره ميکروســکوپي در دو

واحدهــای  1و  9فاقــد کیفیــت مخزنــی بــوده و نقــش

 5و  7آشــفته بــوده و کیفیــت مخزنــی ضعیفــی دارنــد.

نمونههــای ســازند فهلیــان در توالــی مــورد مطالعــه

ســدی ایفــاء میکننــد.

محیــط رســوبی کربناتــه و کربناتــه -آواری گردیــد کــه

 -3روش لورنــز اصالحشــده بــر مبنــای چینهنــگاری

در ســه کمربنــد رخســارهای ســد (شــول) ،الگــون و

بهتريــن و کامــل تريــن روش در تفکيــک گونههــاي

پهنــه جــزر و مــدی در بخشهــای داخلــی ﯾﮏ رمــپ

ســنگي در مخــزن ســازند فهلیــان اســت .بهطــور

ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﻪ بــا شــیب کــم و یکنواخــت (هموکلینــال) نهشــته

کلــي واحدهــاي جريانــي تفکيــک شــده از روش لورنــز

شــدهاند .براســاس مطالعــات پتروگرافــی ســیمانی شــدن،

بهواســطه حــد تفکيــک پاييــن تــر خــود در مقيــاس

دولومیتیشــدن و تراکــم ،مهمتریــن فرآیندهــای

ميدانــي کاربــرد داشــته و قابــل تطابــق هســتند.

دیاژنــزی کاهنــده و در مقابــل ،انحــال و شکســتگی
مهمتریــن فرآیندهــای افزاینــده کیفیــت مخزنــی در

ســازند فهلیــان بهشــمار میرونــد.

تشکر و قدرداني

 -2براســاس روش لورنــز اصالحشــده بــر مبنــای

از اداره پژوهــش و فنــاوری شــرکت مهندســی و توســعه

و جریــان تعــداد  10واحــد جریانــی شــامل  4واحــد

اختیــار قــرار دادن دادههــا ســپاسگزاری مینماییــم.

جریانــی آشــفته 2 ،واحــد جریانــی ســدی و  1واحــد

نفــت بهســبب در اختيــار قــرار دادن امکانــات پتروگرافــی

چینهنــگاری و بــا توجــه بــه مقادیــر ظرفیــت ذخیــره

نفــت بخاطــر حمایــت معنــوی از ایــن تحقیــق و در

مخزنــی ( 2واحــد ســرعت و  2واحــد معمولــی) 3 ،واحــد

همچنيــن از واحــد زمينشناســي پژوهشــگاه صنعــت

جریانــی حــد واســط مخزنــی /بافلــی شناســایی گردیــد.

تشــکر و قدردانــی میگــردد.
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Introduction

The Fahliyan Formation (Lower Cretaceous) of the
Khami Group provide favorable reservoirs for the accumulation of oil and gas in several oil fields in Abadan
Plain. This region is one of the important hydrocarbon
exploration and production regions of southwest Iran.
Beside to the analysis of facies, depositional environment and diagenesis, rock typing is one of the basic
steps in understanding the reservoir characteristic for
development of oil and gas reservoir in hydrocarbon
provinces [1-3]. For rock typing, different data can
be integrated [3]. One of the most important steps for
3D reservoir modelling is to discrete the reservoir into
permeable and impermeable units [4]. These units are
known as a flow units and has been used by many workers to characterize the reservoirs [5-8]. The aim of this
study is to investigate facies characteristics, depositional environment, diagenetic overprints and reservoir
quality of the Fahliyan Formation in one of the wells of
an oilfield located in Abadan Plain [Figure 1].

Accepted: January/13/2020

Methodology

In this research, the Fahliyan Formation in an oil field
located in Abadan Plain province was studied. Moreover, 614 thin sections were prepared from a 239-metre
core of the Fahliyan Formation. In addition, 172 thin
sections were prepared from cutting samples of this
subsurface section form not cored intervals for facies
analysis and identification of diagenetic process by
polarized microscope. Furthermore, the petrographic
classification for carbonates is based on Dunham [9]
and modified classification by Embry and Klovan [10].
Microfacies and facies belts were determined based on
Flügel’s standard microfacies types [11]. For reservoir
evaluation, the conventional porosity and permeability of 396 core plug samples were measured at RIPI
core laboratory. To identify flow units, a petrophysical methods and stratigraphic modified Lorenz plot
(SMLP) were applied [12].
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Fig. 1 Approximate location of study area in Abadan Plain, SW Iran.

Results and Discussion

Facies analysis resulted in recognition of nine
microfacies in the carbonate and two petrofacies in
the siliciclastic-carbonate parts in the studied well.
The carbonate microfacies were deposited in lagoon
and shoal sub-environments, whereas petrofacies
related to the siliciclastics dominated part falls within
tidal flat environment [Figure 2]. Based on evidences
obtained in this study and comparison with the results
from previous studies, it could be suggested that the
Fahliyan Formation was deposited on shallow parts of
a homoclinal carbonate ramp.
This formation has been subjected to a variety
of diagenetic processes including micritization,
bioturbation, compaction, cementation, dissolution,
dolomitization and fracturing in three realm of
marine, meteoric and burial diagenetic environments.
Dissolution of micritic matrix, skeletal allochems such
as Lithocodium and aragonitic grains, especially green
algae was the main agent for development of vuggy,
growth framework and moldic pore spaces mainly
during the meteoric diagenesis.
Calcite cementation, compaction and dolomitization
are the chief factors controlling the reduction
poroperm, whilst dissolution and fracturing have
enhanced reservoir quality of the studied interval.
Investigation of reservoir quality demonstrates that
diagenetic features have considerable both negative
and positive effects on the reservoir characteristics and
mainly regulate pore system characteristics within the
Fahliyan Formation.
Based on SMLP method, ten flow units including four
reservoir units (two speed zone and two good to fair
flow units), three baffle units, two barrier units and one
baffle-fair flow unit were differentiated [Figure 3]. The
flow units 6 and 8 show an excellent reservoir potential,

and flow units 2 and 4 are normal reservoirs. Flow
unit 10 has an intermediate reservoir potential. While,
the weak flow units 3, 5 and 7 have poor reservoir
qualities (baffles flow units). Also, the flow units 1
and 9 have sealing potential and act as a barriers in the
Fahliyan Formation. The SMLP method successfully
classified the studied reservoir into discrete flow units
by considering the relationship between petrophysical
properties and depositional and diagenetic features.
Conclusions
In this study, for the reservoir evaluation of the
Fahliyan Formation in one well of an oilfield located in
Abadan Plain, microfacies, depositional environment,
diagenetic process and flow units were identified that
main results are as follows:
Petrographic study on thin sections led to identification
of 11 microfacies and petrofacies grouped into three
facies belts (shoal, lagoon and tidal flat) which were
deposited on inner part of homoclinal carbonate
ramp. Petrographic studies of diagenetic process
indicate that calcite cementation, compaction and
dolomitization are the chief factors controlling the
reduction poroperm whilst dissolution and fracturing
have enhanced reservoir quality of the studied interval.
Based on SMLP method, ten flow units including four
reservoir units (two speed zone and two good to fair
flow units ), three baffle units, two barrier units and
one baffle-fair flow unit were differentiated.
Finally, the SMLP method is one of the best and
complete method in identification of rock types of
the Fahliyan Formation. Generally, the flow units
identified by this method is applicable in field-scale
study due to its correlateablility across the reservoir
units.
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Fig. 2 Stratigraphic section showing textures, main allochems, microfacies, depositional environments, and few diagenetic
process of the Fahliyan Formation at the studied well.
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Fig. 3 Stratigraphic Flow Profile (SFP) of the Fahliyan Formation at studied well.
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